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       วัตถุประสงคของกฎระเบียบนี้เพ่ือสรางความสมดุลระหวางสิทธิ สวนบุคคลผูเปนเจาของ รวมนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด 
คอนโดเทล ใหไดรับประโยชนสูงสุดและมีความสุขในเคหะสถานของทาน ขณะเดียวกันกเ็พ่ือที่จะลดผลกระทบในแงลบของ
การดําเนินการปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่หองชุดของเจาของรวมหองชุด ที่มีตอเจาของรวมหองชุดทานอื่นๆ ในเร่ืองความปลอดภัย
, มลภาวะเร่ืองเสียง, ความไมสะดวกตางๆ  และการทําใหความร่ืนรมยในการใชทรัพยสวนกลางอาคารชุดฯ ลดนอยถอยลง 

       ผูจัดการทั่วไปจะบริหารจัดการคํารอง ขอปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่ หองชุด โดยความชวยเหลือพนักงานชางของ นิติบุคคล
อาคารชุดฯ  โดยยึดกฎระเบียบฉบับนี้เปนสําคัญ  การตัดสินใจของผูจัดการทั่วไป ถือเปนขอตกลงยอมรับทายสุดตอเจาของ
รวมทั้งปวง 

       การละเมิดกฎระเบียบท่ีผานมา 

       เมื่อคํานึงถึงกรณีตัวอยางการฝาฝนกฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่หองชุดที่ผานมา  ทุกความพยายามที่จะแกไขใน
ส่ิงที่ไมถูกตองใหถูกตองกับระเบียบที่ตั้งขึ้น เมื่อใดที่มีการขอทําการปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่หองชุดในอนาคต  จึงหมายถึงวา
หากเจาของรวมหองชุดใดประสงคที่จะดัดแปลง หรือปรับปรุงตอเติมพ้ืนทีห่องชุดของทาน การเปลี่ยนแปลงใดๆ กอนหนานั้น
ที่พบวาไมเปนไปตามกฎระเบียบฉบับนี้ ตัวอยางเชน หากมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในที่ไมไดรับอนุญาตใหทําการติดตั้ง
ในการปรับปรุงตอเติม คร้ังกอน  ฉะนั้นในคร้ังนี้เจาของรวมหองชุดนั้น จะตองยาย เคร่ืองปรับอากาศ ไปติดตั้งยังพ้ืนที่ที่ไดรับ
อนุมัตซ่ึิงถือเปนสวนหนึ่งของขอบเขตงานปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่หองชุดตามแบบที่ทานไดยื่นขอไว  ฝายบริหารอาคารชุดจะ
ถายรูปทุกๆ รายการที่ไมเปนไปตามกฎระเบียบการปรับปรุงและตอเติมหองชุดไวเปนหลักฐาน  ทั้งนี้เพ่ือตองการใหมีการ
แกไขใหถูกตอง และรายการเหลานี้จะถือเปนสวนหนึ่งของความเห็นชอบในการปรับปรุงตอเติมหองชุดดวย 

1. จะตองยื่นแบบแผนงานกอสราง และตารางการทํางานของงานกอสรางและปรับปรุงตอเติมทั้งหมด ตอฝายบริหาร อาคาร
ชุดแกรนด คอนโดเทล  เพ่ือขออนุมัติกอนเร่ิมงานปรับปรุงตอเติมใดๆ  
เจาของรวมยอมรับที่ใหฝายบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล และ /หรือ ตัวแทนฝายบริหารจัดการ 
เขาทําการ ตรวจสอบ ภายในพ้ืนที่ทํางาน เพ่ือที่จะพิจารณา วางานปรับปรุงดําเนินการไปอยางถูกตองเหมาะสมตาม
แผนงานที่กําหนดไว  
ฝายบริหารอาคารชุด แกรนด คอนโดเทล จะตอบรับความประสงคภายใน 10 วัน นับจากวันที่ไดรับยื่นแบบ สรุปการ
กอสรางและแผนงานกอสราง 

 
2. หามดัดแปลงอาคารหรือการกระทําการใดๆ อันอาจเปนการกระทบกระเทือนตอโครงสรางความมั่นคงและการปองกัน

ความเสียหายตอตัวอาคารและบริการระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ  ดวยประการฉะนี้เพ่ืออนุลักษณความสวยงามทาง
สถาปตยกรรมดั้งเดิม 
ขอสังเกตุ   การเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคารภายในหองชุด โดยใชวัสดุเดียวกันกับ
ของเดิมหรือวัสดุอื่น ซ่ึงไมเปนการเพ่ิมน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกินกวารอยละสิบไมถือวา
เปนการดัดแปลงอาคาร ซ่ึงหากเกินขอกําหนดขางตนจะตองยื่นคําขออนุญาตดัดแปลงอาคารตอเมืองพัทยาตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ 2551 

 
3. การปรับปรุงตอเติมจะไมสามารถดําเนินการได หากไมไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูจัดกา รทั่วไปและ

เจาของรวมลงนามในขอตกลงยอมรับของกฎระเบียบเหลานี้และเงื่อนไข และขอตกลง พิเศษใด ๆ ที่ใช ในกรณีที่มีการ
ละเมิดกฎ ระเบียบ กอนหนานี้ ที่จําเปนตองไดรับการแกไข  โดยตกลงวา จะถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงและเงื่อนไข
สําหรับการทําขอตกลงภายใตกฎระเบียบนี ้

 
4. การปรับปรุงตอเติมจะไมสามารถดําเนินการได หากไมมีการจายคาประกันความเสียหายจํานวน 60,000 บาท ใหแกนิติ

บุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล นอกจากนั้นก็จะมีการเก็บเงิน คาการบริการอํานวยความสะดวกตองานกอสราง
นอกเหนือการดําเนินประจําวันตามปกติเปนเงินจํานวน 250 บาทตอหนี่งวันทํางานเพ่ือเปนคาการใชลิฟทไฟฟา และการ
บริการสาธารณูปโภคและงานบริการอื่นๆ   (125 บาทตอหนึ่งวันทํางานสําหรับ บีชฟรอนท คอนโด ซ่ึงไมมีลิฟท ไฟฟา)  
เงินจํานวนนี้จะหักจากเงินคาประกัน การพิจารณาคืนเงินประกันหลังหักคาใชจายและความเสียหายตางๆถามี  จะคืนใหก็
ตอเมื่องานปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่หองชุดดําเนินการเสร็จเรียบรอยสมบูรณทุกประการ  (ไมใชเสร็จเพียงงานบางสวน)  การ
คืนเงินคาประกันความเสียหาย นิติบุคคลอาคารชุดแกรนดคอนโดเทลจะจายคืนเปนเช็ค 
 

5. การกอสราง และงานปรับปรุงตอเติมตางๆ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 60 วันทํางานตอเนื่องสําหรับ
หองชุดขนาดพ้ืนที่ไมเกิน  95 ตารางเมตร   70 วันทํางานตอเนื่องสําหรับหองชุดขนาดไมเกิน 130 ตารางเมตร  และ 90 
วันทํางานตอเนื่องสําหรับหองชุดขนาดใหญ    ในกรณีที่ระยะเวลาทํางานนานเกินกวาระยะเวลาที่ฝายบริหารกําหนดไว  
จะมีการเรียกเก็บเงินคาวันทํางานที่เกินกําหนดระยะเวลาในอัตรา 500 บาทตอหนึ่งวันทํางาน  
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ในกรณีที่งานนั้นไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ฝายบริหารมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช บริการและสาธารณูปโภค ๆ
ตางๆ  การพิจารณาคืนเงินประกันหลังหักคาใชจายและความเสียหายตางๆ จะคืนใหก็ตอเมื่องานปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยสมบูรณทุกประการ  (ไมใชเสร็จเพียงงานบางสวน ) การคืนเงินคาประกันความนิติบุคคลอาคาร
ชุดแกรนด คอนโดเทลจะจายคืนเปนเช็ค 

 
6. งานกอสรางตางๆ สามารถดําเนินการไดในชวงเวลา 09.00 น. ถึง  12.00 น. และ จากเวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.  วัน

จันทรถึงศุกร จะอนุญาตใหคนงานเขามาไดในชวงเวลา 08.30 น. เพ่ือเตรียมงาน เทานั้น  หามมิใหกระทําการใดใหเกิด
เสียงรบกวนเพ่ือนบาน   ไมอนุญาตใหทําการกอสรางใดๆ ในวันเสารอาทิตยหรือวันหยุดนักขัตฤกษ นอกจากจะมีการตก
ลงอยางอื่นเปนลายลักษณอักษรกับฝายบริหาร  และงานที่จะทําตองเปนงานทีจ่ะไมกอใหเกิดเสียงรบกวนตอเพ่ือนบาน
เทานั้น 

 
7. การเจาะหรือการทํารองบนพ้ืนและผนังที่ใชรวมกันระหวางหองอื่นเพ่ือเตรียมติดตั้งอุปกรณสําหรับไฟฟาและน้ํา จะตอง

ทําในปริมาณนอยที่สุด ไมอนุญาตใหเจาะ ตัด เลื่อย ตอกตะปู หรือ ทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอเสา หรือ คานที่เปน
โครงสรางของอาคาร 

 
8. เสียงดังทีเ่กี่ยวของกับการทํางาน ทุกคร้ังที่เจาของรวมและ / หรือผูรับเหมาและคนงานของพวกเขาจะตองทําดําเนินการ

ตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการที่จะลดเสียงรบกวนและการส่ันสะเทือนอันเปนการรบกวน เจาของรวมทานอื่นๆ  
หากวางานปรับปรุงของทานมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดเสียงดัง เชนการสกัดและเจาะผนังและพ้ืน,การร้ือกระเบื้อง และการ
ร้ือพ้ืนวัสดุหองชุด  เจาของรวม  / ผูรับเหมา  จะตองสงรายละเอียดของพ้ืนที่ที่จะทํางาน กอนที่จะเร่ิมตน ทํางาน  ทาน
จะตองเห็นดวยกับการบริหารจัดการเสนเวลาที่คาดการณวาจะเสร็จส้ินการทํางานดังกลาว  
ในทุกกรณีทีก่อใหเกิดเสียงดังจากงานที่เกี่ยวของกับงานปรับปรุงตอเติมหองชุด งานเหลานั้นจะตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงจํานวนวันทํางานอยางตอเนื่อง (จํานวนทั้งหมดไมเกิน  15_ วัน) และการทํางานที่มีเสียง
ดังถูกจํากัดเวลาใหเร่ิมทํางานเวลา  10:00 น. ถึง 12.00 น. เที่ยง วัน และจาก 13:00 น.จนไปถึง  17:00 น. ในกรณี
ยกเวนเมื่อเกิดสถานการณทําใหงานที่กอใหเกิดเสียงดังเกินไปจากการคาดคะเนระยะเวลาที่ตกลงกันไว จําเปนตองไดรับ
การอนุมัตพิิเศษจากฝายบริหารกอนที่จะเร่ิมทํางานใด ๆ ที่กอใหเกิดเสียงดังตอไปอีก 

 
9. งานกอสรางที่มีการนําเคร่ืองมือเช่ือมโลหะ เคร่ืองมือตัดโลหะ หรือ เคร่ืองมือตัดแก็ส มาใช  จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ปฏิบัติตามขอกําหนดการทํางานที่ตองใชความรอน ตามกฎขอบังคับของแกรนด คอนโดเทล ในกรณีนี้จะตองแจงขอ
อนุมัติตอฝายบริหารอาคารชุดแกรนด คอนโดเทลลวงหนา 24 ช่ัวโมง และอาคารชุดฯ จะไดจัดใหมีเจาหนาควบคุมดูแล
งานที่ตองใชความรอนตามที่แจงขอไว 

 
10. ผนังอิฐที่กั้นระหวางหองสามารถที่จะทุบออกได   สําหรับผนังที่จะสรางขึ้นใหมหากผนังนั้นไมไดอยูตรงกับคาน  จะตอง

ทําอยางถูกตองตามหลักการกอสราง หรือใชวัสดุมวลเบา ไมอนุญาตใหกอผนังหนักเชน ผนังกออิฐหรือบล็อกซีเมนตใน
พ้ืนที่นอกเหนือบริเวณที่มีคานมารับ 

 
11. เพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถในการรับน้ําหนักของพ้ืน   วัสดุที่นํามาปูพ้ืนจะตองมีความหนาไมเกิน  10   ม.ม. การ

ยกระดับพ้ืนควรกระทําโดยการใชวัสดุมวลเบาที่เหมาะสม เชน คอนกรีตมวลเบา หรืออิฐมวลเบา    
ไมใชบลอคคอนกรีต  
เมื่อตองเตรียมกระเบื้องสําหรับปูพ้ืน เพ่ือเปนการลดเสียงรบกวนผูรับเหมาจะตองใชเคร่ืองมือตัดกระเบื้องแบบที่มืออาชีพ
มาใชงานสําหรับงานตัดแนวตรงทั่วไป  ที่มีความสามารถในการตัดกระเบื้องถึง 60 x 60 ซ.ม. x 10 ม.ม. ทั้งนี้ จะตองมี
การตรวจสอบโดยชางประจําอาคารชุดแกรนด คอนโดเทลกอนที่จะมีการปูกระเบื้อง เปนที่ยอมรับกันวา “เคร่ืองเจียรตัด
มุม” ยังคงมคีวามจําเปนที่จะใชสําหรับปฎิบัติการตัดกระเบื้องบางกรณี  แตเคร่ืองมือตัดกระเบื้องจะชวยใหเจาของรวม / 
ผูรับเหมาประหยัดเวลาและลดเสียงดังทึ่จะสงผลกระทบตอเจาของรวมทานอื่นๆ 

 

12. เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวง หรือกฎหมายที่บังคับใชในทองถ่ิน เจาของรวมและผูรับเหมาจะตองขอใหมีการ แสดง
หลักฐานใด ๆ ที่จําเปนของ ดานความสามารถ  หรือวุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพของผูปฏิบัติงาน ในสวนของงานที่มี
ลักษณะพิเศษตามกฎกระทรวง เชน การติดตั้งระบบไฟฟา ฯลฯ 

 
13. วัสดุอุปกรณกอสรางตางๆ  ทุกชนิดจะตองเก็บไวดวยความระมัดระวังเพ่ือจะไมใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางของ

อาคารและระบบสาธารณูประโภคตางๆ  กระเบื้อง, อิฐ, ปูนซีเมนต และวัสดุกอสรางหนักตางๆ จะตองไมวางไวบริเวณ
เดียวกัน และน้ําหนักของวัสดุที่จะวางไวจะตองกระจายน้ําหนักใหเสมอกันทั่วบริเวณพ้ืนที่  ไมใหนําส่ิงของ, อุปกรณ  
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หรือ วัสดุกอสรางใดๆ ที่มีน้ําหนักมากวางไวที่ระเบียงหองพัก เพราะโครงสรางสวนนี้เปนสวนที่ยื่นออกมาและไมสามารถ
รับน้ําหนักไดมาก 

 
14. พัดลมดูดอากาศในหองน้ํา หรือบริเวณหองครัว ไมสามารถติดตั้งกับหนาตาง  หรือติดกับผนังดานทางเดินสวนกลางใช

รวมกัน บริเวณที่จําเปนตองมีตัว ระบายอากาศและ พัดลมดูดอากาศ จะตองตอทอลมออกมาและติดตรึงเขาไปในจุด
กึ่งกลางของเพดานแขวนภายในทางเดินสวนกลาง  

 
15. ไมอนุญาตใหทําการติดตั้งอุปกรณ หรือ เคร่ืองใชใดๆ อันจะกอใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของอาคารชุด ระบบ

ไฟฟา น้ํา โทรศัพท โทรทัศน หรือ ระบบสุขาภิบาล ไมอนุญาตใหติดตั้งเคร่ืองปมน้ําในหองชุดเพ่ือเพ่ิมแรงดันน้ําภายใน
หองชุด การเดินสายไฟฟา, การติดตั้งระบบไฟฟา, อุปกรณไฟฟา และเคร่ืองมือเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิดจะตองทําตาม
รายละเอียดช้ีจําเพาะของทองถ่ินหรือสากลของอุปกรณนั้นๆ และดําเนินการตามกฎเกณฑที่เหมาะสม สายไฟฟาจะตอง
หอหุมและอยูในราง  

 

16. ถาประตูบานเลื่อนดานระเบียง และโคมไฟที่ติดตั้งเดิมถูกแทนที่ดวยวัสดุที่ทําดวยยูพีวีซี  วัสดุทั้งหลายเหลานั้นจะตอง
เปนสีขาว โดยใชกระจกใสไมมีลวดลาย หรือเปนกระจกประหยัดพลังงานที่จะมีสีหมนลงเล็กนอย  ตัวอยางที่จะนํามาใช
ติดตั้งควรจะไดรับการอนุมัติโดยดุลยพินิจของผูจัดการทั่วไปกอนที่จะเร่ิมการดําเนินการติดตั้ง  ไมอนุญาตใหมีโครงสราง
ใดๆ ที่จะบดบังแนวสายตาของหองชุดเพ่ือนบาน จานดาวเทียมจะตองติดตั้งไวกับพ้ืนและใหต่ํากวาระดับราวหรือลูกกรง
ของระเบียง  ไมอนุญาตใหทําการกอสรางใดๆ บนระเบียงอันจะทําใหดูไมเปนหนึ่งเดียวกันกับหองของเพ่ือนบาน มานบัง
ตาของระเบียงจะตองเปนแบบลูกรอกและทําจากวัสดุสีขาวที่ไดการอนุมัติ และตองไมติดตั้งบนฝงดานหนาของตัวอาคาร  
ประตูทางเขาดานหนาทั้งหมดและมานที่ประตูจะตองเปนวัสดุและสีที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น ไมอนุญาตใหติดตั้ง
ประตูที่ทําจากโลหะ รายละเอียดเกี่ยวกับสีและวัสดุที่อนุญาตสามารถรับไดที่ฝายจัดการ ดําเนินการติดตั้ง  ไมอนุญาตให
ทําการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงลักษณะภายนอกของอาคารชุด ยกตัวอยางเชน ประตู ระเบียง หรือ สี และไมอนุญาตให
ทําการกอสรางใดๆ บนระเบียงอันจะทําใหดูไมเปนหนึ่งเดียวกันกับหองของเพ่ือนบาน  แบบการติดตั้งผาใบกันสาดสีขาว
สําหรับหองชุด A และ G ที่ไดรับการอนุมัติมาแลวสามารถสอบถามไดจากสํานักงานนิติบุคคลเพ่ือขออนุญาตติดตั้ง   

 
17. ไมอนุญาตใหยายสวมหรือทอระบายน้ําที่พ้ืน เพราะอาจมีผลกระทบตอระบบสุขาภิบาล หามมิใหปูพ้ืนกระเบื้องปดรูระบาย

น้ําใชในหองน้ํา หากเกินเหตุการณน้ําร่ัวไหลนองพ้ืน  น้ําจะไมมีหนทางระบายไปทางใดนอกจากไหลออกนอกหองและ
ซึมลงสูดานลาง 

 
18. เจาของรวมตองจัดทางเขาและอํานวยความสะดวกใหผานไปยังพ้ืนที่เพดานหอง เพ่ือไปยังหองที่อยูตรงกัน ในกรณีที่

เกิดการร่ัวซึมของงานทอประปา 
 

19. ไมอนุญาตใหติดตั้งอางอาบน้ําที่มีระบบไหลของน้ํา หรือ อางจากุซซ่ี 
 

20. ในระหวางเวลาทํางานจะตองปดประตูเอาไว เพ่ือปองกันไมใหเกิดเสียงรบกวนผูอื่นและไมใหฝุนกระจายออกไปยังหอง
ขางๆ 

 
21. จะตองไมนําวัสดุหรืออุปกรณไปวางไวที่พ้ืนที่สวนกลางทั้งหมดของอาคารชุด จะตองไมมีส่ิงกีดขวาง บนทางเดิน ใน

อาคาร  ทางเดินทั่วไป บันได ลิฟท หองเก็บของ หรือพ้ืน ที่ติดตั้ง ระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวก
สวนกลางตางๆ   ผูกอสรางจะตองไมใชพ้ืนที่สวนกลางเพ่ือพักผอนหรือพักเหนื่อย ที่สําคัญที่สุด ผูกอสรางจะตองไมใช
หองขยะ/หองเก็บของเปนหองสวม จะตองรักษาความสะอาดพ้ืนที่ตางๆ ในชวงเวลาทํางาน และเมื่อทํางานเสร็จแตละ
วัน จะตองมีการถูพ้ืนทําความสะอาด ซ่ึงควรเร่ิมทําในเวลา 16.30 น. เปนอยางชา  หากฝายจัดการ ฯ ของอาคารชุดไม
พอใจกับมาตรฐานความสะอาด ฝายบริหารอาคารชุดฯ สามารถ มอบหมายใหพนักงานของอาคารชุดไปทําความสะอาด
บริเวณนั้นให  และในกรณีนี้ จะมีการเก็บเงินจากผูทําการปรับปรุงตอเติมในอัตรา 150 บาทตอช่ัวโมง โดยหักจากเงินคา
ประกัน 

 
22. โถสวมและทอระบายน้ําจะตองปดอยางดีในชวงที่ทําการปรับปรุงตอเติม จะตองไมใหน้ําผสมซีเมนตหรือ    เศษของวัสดุ

กอสรางตกลงไปในโถสวมหรือทอระบายน้ํา 
 

23. เจาของหองและผูกอสรางจะตองทราบ และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับในการการปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่นี้          จะมีการ
ริบเงินคาประกันหากมีการฝาฝนระเบียบขอบังคับ ทั้งเจาของหองและผูกอสรางจะตองรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายตางๆ 
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ในอัตราที่ประเมินโดยฝายจัดการ  ฝายจัดการมีสิทธิ์ที่จะระงับการปรับปรุงตอเติม  ทันที และระงับการใชสาธารณูปโภค
ของหองนั้นจนกวาการฝาฝนระเบียบขอบังคับจะไดรับการแกไข 

 
24. ผูกอสรางและทีมคนงานกอสรางจะตองลงทะเบียนเขาทํางานที่ฝายรักษาความปลอดภัยของอาคารชุดแกรนด คอนโด

เทล ผูกอสรางจะตองประสานกับฝายบริหารอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล และพนักงานเพ่ือที่จะแนใจไดวาผูกอสราง
และคนงานทั้งหลายคุนเคยกับกฎระเบียบและขอบังคับในการทํางานปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่ของอาคารชุดแกรนด คอนโด
เทลแลว 

 
25. จะตองยอมใหฝายบริหารสามารถเขาไปตรวจสอบการทํางานไดทุกเวลา 

 
26. เมื่องานปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่ไดเสร็จเรียบรอยทุกประการแลว เจาของหอง ชุดนั้นจะตองพรอมสําหรับการเขาตรวจสอบ

งาน และการอนุมัติจากฝายบริหารอาคารชุดฯ หรือ ผูชํานาญงานที่ไดรับการมอบหมายจากฝายจัดการ   ในกรณีที่พบวา
ดวยสาเหตุใดๆ ก็ตามที่ทําใหงานปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่ไมเปนไปกฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่  หรือ กฎขอบังคับ
อื่นๆ ที่บังคับใชรวมกัน  เจาของหองชุดจะถูกขอใหทําการแกไขปรับเปลี่ยนที่จําเปน จะตองกระทํา เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับในการปรับปรุงตอเติมพ้ืนที่  หรือ กฎขอบังคับอื่นๆ ที่บังคับใชรวมกัน  และเจาของหองชุดจะตอง
รับผิดชอบในการจายคาปรับจํานวน 500 บาทตอวันจนกวางานปรับปรุงและตอเติมพ้ืนที่นั้นจะเปนไปตาม กฎระเบียบ
ขอบังคับอาคารชุดฯ  ในกรณีที่เจาของหองไมทําการจายคาเสียหายตางๆ หรือ คาปรับที่สืบเนื่องจากการงานปรับปรุงตอ
เติมพ้ืนที่นั้นๆ อาคารชุดแกรนด  คอนโดเทล สงวนสิทธิ์ที่จะอาจจะยับยั้งการออกหนังสือปลอดหนิ้  ซ่ึงจะตองใชเมื่อ  มี
การขายหองชุด 

 
27. ฝายจัดการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแกไข กฎระเบียบเหลานี้ตามความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ

ลวงหนา 
 

ปรับปรุงลาสุดวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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ขอตกลงระหวางเจาของรวมกับนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล: 
 
ขาพเจา, ผูลงนามในขอตกลงนี้รับทราบกฎระเบียบการปรับปรุงตอเติมที่กลาวมาขางตน และจะปฏิบัติตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขทุกๆขอ 
 
ขาพเจาเห็นชอบวาขาพเจามีความรับผิดชอบในงานปรับปรุงตอเติมหองชุดนี้ และขอรับผิดชอบตอการทํางานและการกระทํา
ใดๆ ก็ตามอันเกิดจากตัวขาพเจา หรือโดยผูรับเหมาและคนงานที่กระทําการในนามของขาพเจา และขาพเจายอมรับวา
ขาพเจามีความรับผิดชอบตอในการ จัดการแผนการดําเนินงาน ทั้งหมดที่จําเปน ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบที่ไดมีการ
ปรับปรุงใหมนี้รวมถึงการปฏิบัติเพ่ือใหมั่นใจวา จัดแผนงานทั้งหมดที่จําเปนตองานปรับปรุงตอเติมหองชุดขาพเจา รวมทั้ง
ขอใหความมั่นใจวาจะมีการปฎิบัติใหสอดคลองกับขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล และกฎระเบียบทั้งหมด 
 
ขาพเจายินยอมที่จะจายคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการฝาฝนกฎระเบียบการปรับปรุง ตอเติมพ้ืนที่
หองชุดในอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล หรือ กฎกระทรวงใดๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และ พ.ศ. 2551 และจะขอถือวาอยูในความรับผิดชอบตัวเองทั้งหมด 
 

การปรับปรุงตอเติมเร่ิมวันที.่................................................................................. 

กําหนดงานแลวเสร็จวันที่.................................................................................... 

ระยะเวลากําหนดไมเกิน………………….……วันทํางานตอเนือง  

ส้ินสุดการทํางานในวันที่....................................................................................... 

 

ลงช่ือ นาย / นาง / นางสาว .................................................................เจาของหองหมายเลข....................... 

 

ลงช่ือ นาย / นาง / นางสาว...................................................................  

ช่ือ ที่อยู เจาของหองชุดในประเทศไทย และตางประเทศ, หมายเลขโทรศัพท และที่อยูอีเมล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูรับเหมากอสรางช่ือ นาย / นาง / นางสาว................................................................ ......................................... 

ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผูรับเหมากอสรางอื่นๆ 

ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

อนุมัติโดยฝายบรืหารอาคารชุดแกรนด คอนโดเทล 

...........................................................................................  ……………………………………………………………….. 

ผูจัดการทั่วไป                                                       วันที 

 

 

       ปรับปรุงลาสุดวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 


